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בליל ה 9.10.92-התפרעו מתנחלי• בכפר עאבוד .הס הסתובבו בסימטאות
כשהם

יורי• באוויר ,זורקים אבנים ,מנפצים שמשות

בתים ופוגעים

במכוניות .במהלך האירועים שרו שירים בקול רם .יו• קוד• לכן ציינו בכפר
שנתיים לטבח בהר הבית .בין השאר זרקו צעירים מהכפר אבני• על מכוניות
של מתנחלים שעברו במקו• .איש לא נפגע ולא נגר• נזק .איסמאעיל עבד אל-
מג׳יד ,תושב הכפר ,סיפר לאנשי בצלם :״המתנחלים עשו מטווח על מנורת
הניאון שבכניסה לביתי ,הם עמדו שם אולי רבע שעה ,וניסו לפגוע במנורה.
בסוף אחד הצליח וכולם צעקו לו ׳גול׳ ומחאו כפיים .החיילים נכחו במקום
בכל זמן ההתפרעות אך לא עשו דבר על מנת לעצור את המתנחלים .במשטרה
אין לנו עם מי לדבר ,אם אגיש תלונה המשטרה לא תתייחס אליה ברצינות ולא
תנקוט באמצעים משמעותיים כדי למצוא את האשמים .כפי שאומר הפתגם
•אם השופט אויבך ,למי תפנהז״׳

מבוא
עימותים אלימים בין תושבים פלסטינים לבין אזרחים ישראלים בשטחים ,הם דבר
שבשיגרה .מאז תחילת האינתיפאדה רבו ההתנגשויות והוחרפו ,וחלק גדול מהן מסתיים
בגרימת נזק לרכוש ,בפציעת בני-אדם ואף במוות.
אחד מתפקידיו העיקריים של השלטון הוא לאכוף את החוק ולהגן על חייהם ,רכושם
וזכויותיהם של התושבים שעל ביטחונם הוא מופקד .חובתה של מדינת ישראל איננה
חלה רק כלפי האזרחים הישראלים — בתוך המדינה או בשטחים — אלא גם כלפי
התושבים הפלסטינים החיים בשטחים הנמצאים תחת שליטתה.
כאשר יש פגיעה של פלסטינים באזרחים ישראלים ,נוקטות הרשויות בכל האמצעים,
בהם כאלה שאינם מתיישבים עם המשפט הבין-לאומי ומהווים הפרה בוטה של זכויות
האדם ,כדי לעצור את החשודים ולהביאם למשפט .בתי המשפט הצבאיים נוהגים עם
המורשעים במלוא חומרת הדין .טיפולן של הרשויות בעבירות אלימות של פלסטיני•
כנגד אורחים ישראלים נבדק על-ידי בצלם בדו״חות שפרסם

בעבר1.

דו״ח זה בודק את טיפולן של הרשויות בעבירות של אזרחים ישראלים נגד פלסטינים
בשטחים במהלך האינתיפאדה .רובם הגדול של אירועים אלה בוצע בידי מתנחלים
הגרים בשטחים ,ומיעוט• המבוטל בידי אזרחים ישראלי• תושבי מדינת ישראל.
ב־ ,22.11.93מסר שר המשטרה ,משה שחל ,בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
נתונים על עבירות המיוחסות לאזרחים ישראלים שביצעו מעשי אלימות כלפי
פלסטינים בשטחים במהלך
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בשנת  1992נפתחו  184תיקים;
בשנת  1993נפתחו  312תיקים )עד לתאריך בו נמסרו הנתונים(.
בשל חוסר האמון של הפלסטינים ברשויות הישראליות ,ובשל יחס עוין ומזלזל שבו
נתקל חלק מה• בבואו להתלונן במשטרה נגד אזרחים ישראלים ,נמנעים פלסטינים
רבים מהגשת תלונות .לפיכך ,נתונים אלה משקפי• רק חלק קטן מתופעה רחבת היקף.
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